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CONFLITOS DURANTE O IMPERIALISMO – SÉCULO XIX 

•Revolta dos Cipaios (Índia – 1857);

•Guerra do ópio (China - 1840-1842);

•Guerra dos Boxers (China - 1900);

•Guerra dos Bôeres (África do Sul - 1899-1902);

•Conferência de Berlim (1884-1885);

•Consequencias do imperialismo:

•PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

· Expor as políticas de alianças (Tríplice Entente e Tríplice Aliança)

· Verificar o contexto e a conjuntura política europeia no início do século XX

· Identificar os avanços tecnológicos produzidos durante o conflito

· Compreender as principais fases da guerra (Guerra de Trincheiras e a Guerra de

Movimento).



“SOMENTE AQUELES QUE NUNCA DERAM UM TIRO, NEM 
OUVIRAM OS GRITOS E OS GEMIDOS DOS FERIDOS, É QUE 
CLAMAM POR SANGUE, VINGANÇA E MAIS DESOLAÇÃO. A 

GUERRA É O INFERNO”
(Gen. Willian T. Shermam)
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VÍDEO 1: Gravações reais da Primeira Guerra 
Mundial

https://www.youtube.com/watch?v=TL6Gv6BSdbs

VÍDEO 2: PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL -
Resumo Desenhado

https://www.youtube.com/watch?v=ZfZAle8CVgg

https://www.youtube.com/watch?v=TL6Gv6BSdbs
https://www.youtube.com/watch?v=ZfZAle8CVgg


5

❖Entre os anos de 1870 – 1914, o mundo vivia a euforia da chamada “Bela

Época”.

❖Do ponto de vista da burguesia dos grandes países industrializados, o planeta

experimentava um tempo de progressos econômicos, tecnológicos e artístico.

❖Confiantes de que a civilização atingiria o ápice de suas potencialidades, as

nações mais desenvolvidas queriam crescer cada vez mais e assim ter mais

poder em relação as nações menos desenvolvidas.



Moulin Rouge – o cabaré mais famoso da época Cancan – a dançaModernidade, eletricidades, luzes, 
automóveis.
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Automóvel Ford T. Telefone. Gram Bell. Rádio
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Avião. Santos Drumond.
Cinema. Irmãos Lumiere.

Motocicleta. Bonde Elétrico.
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https://www.google.com/search?q=PAZ+ARMADA

Fortemente armadas (Inglaterra, França,

Alemanha, Rússia, Império Austro-

Húngaro e Itália), essas nações evitavam

guerrear entre si, preferindo resolver suas

disputas por meio de acordos

diplomáticos e alianças.
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A charge, de 1885, mostra Bismark (à
esquerda representando a Alemanha), Tio
Sam (á direita como símbolo dos EUA) e John
Bull (Grã-Bretanha) trocam farpas entre si
mas não chegam a travar um verdadeiro
combate.

O título do diálogo é emblemático:
mais barulho do que sangue.
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Política 
de 

Alianças:
Fonte da imagem: 
(canal nostalgia)
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Choque de imperialismos:

• Disputa por matérias primas;

• Disputa por mercados consumidores;

• Disputa na partilha colonial da África e da Ásia.

Lembrete:

• Imperialismo como causa Inicial da I Guerra Mundial.

•O FORTE NACIONALISMO E A CORRIDA POR MAIS COLÔNIAS, ACENTUAVA
ANTIGOS RESSENTIMENTOS E INSTIGAVA A RIVALIDADE ENTRE AS NAÇÕES.
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Alemanha x Inglaterra:
•Industrialização da Alemanha;
•Alemanha conquista mercados consumidores da Inglaterra;
•Projeto de construção da ferrovia Berlim-Bagdá.

Alemanha x França:
•Derrota da França na Guerra Franco-Prussiana (1871);
•França perde os territórios da Alsácia-Lorena;
•Revanchismo francês;
•Disputa pelo Marrocos.
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Nacionalismo sérvio:
•A Sérvia pretendia unificar em um país
(“Grande Sérvia”), sob sua direção, os
povos eslavos do sudeste europeu (apoio
da Rússia);
•Oposição dos Impérios Turco e Austro-
Húngaro: a “Grande Sérvia” só seria
possível com o desmembramento parcial
desses impérios;
•A Bósnia é anexada pelo Império Austro-
Húngaro, em 1908, contrariando os
interesses da Sérvia.
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A Áustria credita a 
responsabilidade do atentado 

à Sérvia. A declaração de 
guerra coloca a política de 

aliança em ação.

As rivalidades explodiram no dia 28 de junho de 1914, quando o
arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono da Áustria-
Húngaro e sua esposa, Sophie, foram assassinados em Saravejo,
Bósnia.
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PRIMEIRA FASE (1914 – 1915): GUERRA DE MOVIMENTO.

SEGUNDA FASE (1915 – 1917): GUERRA DE TRINCHEIRAS.

TERCEIRA FASE (1917-1918): SAÍDA DA RÚSSICA E ENTRADA DOS ESTADOS UNIDOS.


